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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αθήνα 18/09/18 
Αρ. Πρ. 3050 

 

Προς 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κ. Μιχάλη Καλογήρου 
 

Κοινοποίηση  
Υπουργό Εσωτερικών  
κ. Αλέξη Χαρίτση  
 

Θέμα: «Έκδοση βεβαιώσεων επίσπευσης διαδικασιών μετάταξης πρώην 
δημοτικών Αστυνομικών από τα καταστήματα  κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής 
Αστυνομίας Δήμων»  

 

 

Κύριε Υπουργέ  
 
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών "Κλεισθένης Ι"  (Ν.4555/2018 – ΦΕΚ Α’/133) 

στο άρθρο 278 υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, έστω και 

καθυστερημένα,  δίδεται η δυνατότητα, σε πρώην Δημοτικούς  Αστυνομικούς που 

μετατάχθηκαν μετά την κατάργηση της υπηρεσίας τους στα καταστήματα κράτησης, να 

μεταταχθούν και πάλι σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων.   

Μετά τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ στις 19 Ιουλίου 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών 

προχώρησε στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου στις 9 Αυγούστου (Αρ. Πρωτ. 41669), μέσω 

της οποία ενημέρωνε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των δήμων και του Υπουργείου σας για 

τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις.     

Μάλιστα στην εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη για «την όσο το δυνατόν ταχύτερη 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να στελεχωθούν οι νευραλγικές υπηρεσίες των 

ΟΤΑ και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ενδιαφερομένων στην άσκηση των σχετικών 

αρμοδιοτήτων». 

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει γίνει δέκτης 

αναφορών – καταγγελιών από ενδιαφερόμενους ότι παραμένει ουσιαστικά ανενεργή η 

εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς όπως επισημαίνουν, οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου σας κωλυσιεργούν τη διαδικασία ηθελημένα.  

Όπως μας επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι διευθύνσεις προσωπικού των Δήμων 

που δέχθηκαν αιτήσεις, κινήθηκαν με υπευθυνότητα και ταχύτατα, αποστέλλοντας τα 

στοιχεία των υπαλλήλων που αιτήθηκαν μετάταξη στις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας,  

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μην αποστέλλει τις αναγκαίες 

βεβαιώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η μετάταξη.  
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Όπως προβλέπει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 278 του ν.4555, για την ολοκλήρωση 

της μετάταξης θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ότι οι 

αιτούμενοι μετακίνησης, δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων 

στην υπηρεσία.  

 

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για προσωπικό που αν και είναι εκπαιδευμένο για να ασκεί τα 

καθήκοντα Δημοτικής Αστυνόμευσης συνεχίζει να εκτελεί χωρίς καμία απολύτως 

εκπαίδευση καθήκοντα φύλαξης στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας!  

Μετά  από τα παραπάνω θεωρώ αναγκαία την παρέμβασή σας προκειμένου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του υπουργείου σας να πράξουν το αυτονόητο και να εφαρμοστεί επιτέλους ο 

νόμος. Αυτό θα καταστεί εφικτό με την αποστολή στις Διευθύνσεις προσωπικού των 

Δήμων των σχετικών βεβαιώσεις, ώστε να προχωρήσουν οι αποφάσεις μετάταξης και η 

έκδοσή τους σε ΦΕΚ. 

Πάγια θέση της ΚΕΔΕ ήταν και παραμένει η επιστροφή των συγκεκριμένων υπαλλήλων 

στα τμήματα της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να έχει αποφασιστεί 

από το 2015 η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και να παραμένουν 

εγκλωβισμένοι σε θέσεις άλλου αντικειμένου.  

 

Προσδοκώ στη θετική ανταπόκριση σας, στο αίτημα μας.   

 

 

 

  Με εκτίμηση    

             Γιώργος Πατούλης 

  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

                   Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  
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